
  دانشگاه آزاد اسالمي مشهد
 دانشكده پزشكي

  )EDC (مركز مطالعات و توسعه آموزش پزشكي
  طرح وبرنامه ريزي آموزش مركز 

 
 

  .بالمانع است ذكر منبع  با  كليه حقوق اين مطالب متعلق به دانشكده پزشكي دانشگاه آزاد اسالمي مشهد بوده و  استفاده از آن
  4 از      1 صفحه 

 واحد مشهد

 طرح درس روزانه
 

 :تاريخ ارائه درس   92-91:  سال تحصيلي  

 نظري: نوع درس   پزشكي:دانشكده 

  اجوديدكتر :نام مدرس   دكتري پزشكي عمومي:رشته/ مقطع 
 :تعداد دانشجو   اورتوپدي نظري )  : واحد(نام درس 

 ساعت   1/55:  مدت كالس  :نيمسال  

عصبي مركزي و محيطيبيماري هاي سيستم:عنوان جلسه •
 وپوليو ميليت

 4از    1: شماره جلسه  •

    2007آدامز : منبع اصلي درس   •
  :منابع كمكي درس   •

 )2006 (الول)2006(تاچيان)(2008كمپل 

 ديتاپروجكشن-كامپيوتر : امكانات آموزشي  •

 ستم عصبي محيطيبيماري هاي سي- ميلومننگوسل-پوليو ودرمان هاي موجود–وانواع آن  cp : عناوين درس  •

 يادگيري بيماري هاي عصبي ودرمان آن ها :هدف كلي درس  •

 
  :دانشجوبايدقادرباشددرپايان كالس مواردزيرراتوضيح دهد: اهداف جزئي  •

  ومحل درگيري ودرمان cpانواع. 
  علت ودرمان وتشخيص پوليوميليت. 
  نحوه برخورد با بيماريهاي تروماي اعصاب محيطي ودرمان . 
 لميلومننگوس. 
 صدمات شبكه براكيال ودرمان آن. 

 دانشكده پزشكي:محل برگزاري كالس  • سخنراني                                                                      :روش آموزش  •

 : اجزا و شيوه اجراي درس  •

 دقيقه  10مدت زمان  مقدمه 

   كليات درس
  بخش اول درس  
  پرسش و پاسخ و استراحت  
 بخش دوم درس  

  
  دقيقه 45:مدت زمان 
 دقيقه  1 0:مدت زمان 
 دقيقه  35: مدت زمان

 دقيقه 10: مدت زمان جمع بندي و نتيجه گيري 

 مطالعه دروس تدريس شده-پيش مطالعه دروس آينده:وظايف و تكاليف دانشجو •

 دقيقه  10: مدت زمان پرسش وپاسخ: ارزشيابي درس •

 



  دانشگاه آزاد اسالمي مشهد
 دانشكده پزشكي

  )EDC (مركز مطالعات و توسعه آموزش پزشكي
  طرح وبرنامه ريزي آموزش مركز 

 
 

  .بالمانع است ذكر منبع  با  كليه حقوق اين مطالب متعلق به دانشكده پزشكي دانشگاه آزاد اسالمي مشهد بوده و  استفاده از آن
  4 از      2 صفحه 

 واحد مشهد

  طرح درس روزانه
 

 :تاريخ ارائه درس   92-91:  لي  سال تحصي

 نظري: نوع درس   پزشكي:دانشكده 

 اجوديدكتر :نام مدرس   دكتري پزشكي عمومي:رشته/ مقطع 

 :تعداد دانشجو   اورتوپدي نظري )  : واحد(نام درس 

 ساعت   1/55:  مدت كالس  :نيمسال  

 لگن-شكستگي هاي ستون فقرات:عنوان جلسه •
• 

 4از    2:  شماره جلسه  •

     2001آدامز: منبع اصلي درس   •
  :منابع كمكي درس   •

 )2006 (راگوود)2006(تاچيان)(2008كمپل 
  

 ديتاپروجكشن-كامپيوتر : امكانات آموزشي  •

شكستگي -شكستگي مهره هاي گردني فوقاني وتحتاني توراسيك ولومبر–آناتومي ستون فقرات : عناوين درس  •
       دررفتگي لگن تيپ ودرمان 

 تشخيص ودرمان دراورژانس بيماران با تروماي ستون فقرات ولگن-نحوه برخورد:هدف كلي درس •

  :دانشجوبايدقادرباشددرپايان كالس مواردزيرراتوضيح دهد: اهداف جزئي •
  آناتومي ستون فقرات ولگن. 
  فيزيولوژي وپاتولوژي ستون فقرات ولگن. 
  بررسي مكانيسم تروماوتقسيم بندي آن. 
 ئه راه كار براي برخوردصحيح واصولي با ترما در اورژانسارا. 
 آشنايي با انواع روش هاي درمان جراحي درتروماهاي ستون فقرات ولگن . 

 بازتواني در تروماهاي ستون فقرات ولگن  

 دانشكده پزشكي:ي كالس محل برگزار • سخنراني                                                                      :روش آموزش  •

 : اجزا و شيوه اجراي درس  •

 دقيقه  10مدت زمان  مقدمه 

   كليات درس
  بخش اول درس  
  پرسش و پاسخ و استراحت  
 بخش دوم درس  

  
  دقيقه  45: مدت زمان
 دقيقه  10: مدت زمان 
 دقيقه  35: مدت زمان

 دقيقه 10:مدت زمان  جمع بندي و نتيجه گيري 

استفاده از سالن -مطالعه دروس تدريس شده-پيش مطالعه دروس آينده:دانشجووظايف و تكاليف •
 مطالعه اناتومي- مدل

 دقيقه 1 0: مدت زمان پرسش وپاسخ: ارزشيابي درس •

  
 



  دانشگاه آزاد اسالمي مشهد
 دانشكده پزشكي

  )EDC (مركز مطالعات و توسعه آموزش پزشكي
  طرح وبرنامه ريزي آموزش مركز 

 
 

  .بالمانع است ذكر منبع  با  كليه حقوق اين مطالب متعلق به دانشكده پزشكي دانشگاه آزاد اسالمي مشهد بوده و  استفاده از آن
  4 از      3 صفحه 

 واحد مشهد

 طرح درس روزانه
 

 :تاريخ ارائه درس   92-91:  سال تحصيلي  

 نظري: نوع درس   پزشكي:دانشكده 

 اجوديدكتر :ام مدرس  ن دكتري پزشكي عمومي:رشته/ مقطع 

 :تعداد دانشجو   اورتوپدي نظري )  : واحد(نام درس 

 ساعت   1/55:  مدت كالس  :نيمسال  

 معاينات باليني در اورتوپدي:عنوان جلسه •
• 

  4از    3:  شماره جلسه  •

     2001آدامز: منبع اصلي درس   •
 -باربارابيتتس -هاپنفيلد:منابع كمكي درس   •

  )2006 (راگوود)2006(تاچيان)(2008كمپل 
  

 ديتاپروجكشن-كامپيوتر : امكانات آموزشي  •

 مچ پا و راه رفتن       ,زانو,هيپ,ستون فقرات,گردن,مچ دست,آرنج ,معاينه شانه: عناوين درس  •

 آشنايي با معاينات اصلي در بيماري هاي اصلي در ارتوپدي وشكستگي ها و دررفتگي ها:هدف كلي درس •

  :دانشجوبايدقادرباشددرپايان كالس مواردزيرراتوضيح دهد: جزئي اهداف •
 آناتومي استخوان •
 عروق و اعصاب,آناتومي نسج نرم •
 نحوه برخورد با بيماران بستري وبيماران درمانگاهي •
 استخراج نكات مثبت در شرح حال و معاينه •
 معاينه اختصاصي اندام ها •
 معاينه اختصاصي ستون فقرات ولگن •
 ه رفتناختالالت را •

 دانشكده پزشكي:محل برگزاري كالس  • سخنراني                                                                      :روش آموزش  •

 : اجزا و شيوه اجراي درس  •

 دقيقه   10: مدت زمان  مقدمه 

   كليات درس
  بخش اول درس  
  پرسش و پاسخ و استراحت  
 بخش دوم درس  

  
  دقيقه  45: مدت زمان 
 دقيقه  10:   مدت زمان
 دقيقه  35: مدت زمان

 دقيقه  10: مدت زمان جمع بندي و نتيجه گيري 

تمرين عملي در -مطالعه دروس تدريس شده-پيش مطالعه دروس آينده:وظايف و تكاليف دانشجو •
 درمانگاه هاوروي دوستان

 دقيقه  10: مدت زمان پرسش وپاسخ: ارزشيابي درس •

 
  



  دانشگاه آزاد اسالمي مشهد
 دانشكده پزشكي

  )EDC (مركز مطالعات و توسعه آموزش پزشكي
  طرح وبرنامه ريزي آموزش مركز 

 
 

  .بالمانع است ذكر منبع  با  كليه حقوق اين مطالب متعلق به دانشكده پزشكي دانشگاه آزاد اسالمي مشهد بوده و  استفاده از آن
  4 از      4 صفحه 

 واحد مشهد

 رس روزانهطرح د
 

 :تاريخ ارائه درس   92-91:  سال تحصيلي  

 نظري: نوع درس   پزشكي:دانشكده 

  شاياندكتر :نام مدرس   پزشكي عمومي–دكتري :رشته/ مقطع 
 :تعداد دانشجو   اورتوپدي نظري )  : واحد(نام درس 

 ساعت   1/55:  مدت كالس  :نيمسال  

 ستخوان ومفصلبيماري هاي متابوليك ا:عنوان جلسه •
• 

  4از      4:  شماره جلسه  •

     2001آدامز: منبع اصلي درس   •
كمپل : منابع كمكي درس   •

 )2006 (راگوود)2006(تاچيان)(2008

 ديتاپروجكشن-كامپيوتر : امكانات آموزشي  •

 اتيولوژي وانواع بيماري هاي متابوليك استخوان,اندوكرينولوژي ,فيزيوپاتولوژي : عناوين درس  •

 آشنايي با بيماري هاي اصلي متابوليك در ارتوپدي و نحوه پيشگيري ومراقبت ودرمان:هدف كلي درس •

  :دانشجوبايدقادرباشددرپايان كالس مواردزيرراتوضيح دهد: اهداف جزئي •
 وميزان نرمال آن ها   ca-p-PTH-Vit Dاندوكرينولوژي  •
 فيزيوپاتولوژي بيماري هاي متابوليك وعلل آن ها •
 ...هيپر پاراو,استئوماالسي,استئوپروز,ريكتز(يماري هاي متابوليكانواع ب •
 نحوه برخورد وبررسي •
 پاراكلينيك •
 پيشگيري ودرمان •

 دانشكده پزشكي:محل برگزاري كالس  • سخنراني                                                                      :روش آموزش  •

 : اجزا و شيوه اجراي درس  •

 دقيقه   10: مدت زمان  قدمه م

   كليات درس
  بخش اول درس  
  پرسش و پاسخ و استراحت  
 بخش دوم درس  

  
  دقيقه  45:  مدت زمان 
 دقيقه  10:     مدت زمان 
 دقيقه   35:   مدت زمان 

 دقيقه   10:  مدت زمان  جمع بندي و نتيجه گيري 

 لعه دروس تدريس شدهمطا-پيش مطالعه دروس آينده:وظايف و تكاليف دانشجو •

 دقيقه 10:  مدت زمان  پرسش وپاسخ: ارزشيابي درس •

 
 


